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Onderhoud: Vele handen maken licht werk
Het onderhoud van de molen kost veel geld en is veel werk. We proberen het zoveel mogelijk zelf te
doen met vrijwilligers. Maar natuurlijk is professionele betaalde inzet ook noodzakelijk.
De afgelopen maanden is het volgende aan onderhoud gedaan.
Bestuursleden, Kees (de molenaar) en vrijwilligers zijn druk geweest met het schilderen en plaatsen
van de planken in de wieken. De planken zijn gemaakt door het plaatselijke Aannemersbedrijf Evert
Dul.
Samen met de Molenmaker Berkhof zijn veel onderdelen van de molen vernieuwd en gerestaureerd.
Voorbeelden hiervan:
• de molenstenen zijn weer helemaal schoon en gereed om graan te malen;
• de kammen van het bovenwiel, dat om de bovenas van de molen zit, zijn weer gerepareerd;
• de vang is hersteld. Dit is de remconstructie in een windmolen, die om het bovenwiel grijpt om
het wiekenkruis stil te zetten; vergelijkbaar met een trommelrem.
De rietdekker Vijge uit Emst heeft aangeboden om vanaf dit jaar het riet van de molen jaarlijks te
onderhouden. We zijn blij met zijn aanbod, want jaarlijks onderhoud betekent dat we straks minder
groot onderhoud hebben aan het riet van de kap.
Daarnaast heeft Johan Vijge o.a de deuren van de molen geschilderd.
Voor het hoge schilderwerk hebben we contact met Evert Jager Schilderwerken uit Vaassen. Zodra
het weer het toelaat, worden met een hoogwerker de delen van de molen geschilderd die voor
vrijwilligers te hoog en gevaarlijk zijn.

Vrijwilligers
Iedere zaterdag is het winkeltje in de molen open. Hierbij worden we ook ondersteund door
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich o.a. ook in bij de jaarlijkse molendag in mei.
Zijn we er nu? Nee we zijn nog op zoek naar iemand die de pr van de molen in de pers en op de
website wil gaan verzorgen. We denken aan iemand die zich wil gaan verdiepen in wat er allemaal
speelt in onze omgeving en waar mogelijkheden zijn om de molen te promoten.

Groene alg: vraag om hulp
De stelling van de molen wordt vaak groen door alg. Voor de molenaars is de stelling dan te glad.
Toch is het noodzakelijk om op de stelling te komen om de wieken van de molen te verzetten. Weet
iemand een betaalbare oplossing voor het verwijderen van de algen?

Verkoop producten in het winkeltje
We hebben vast in de winkel: Molenbruintje/voor zeer donker meergranen en zadenbrood van
volkorenmeel. Dit lijkt op Waldkornmix.
We hebben tijdelijk in dit kwartaal speculaasmix, daar kun je de volgende 3 producten mee maken:
speculaasbrokken, pepernoten of gevulde speculaas.
Natuurlijk hebben we ook pannenkoekenmeel, volkorenmeel, molencake- en kruidkoekmix.
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Gewijzigde openingstijden van november tot en met maart
De molen is op zaterdag open van 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Op andere tijdstippen op zaterdag
en op andere dagen kunt u terecht naast de molen, bij ons bestuurslid Willie Kluin, die “de winkel van
Kluin” runt naast de molen.

Andere bronnen van inkomsten voor onderhoud
Zoals u wellicht weet krijgen we pas subsidie als we ook zelf bijdragen: Zonder eigen bijdrage geen
subsidie.
Hoe komen we aan inkomsten? We verkopen onze producten aan het pannenkoekenrestaurant De
Ossenstal te Epe. Daarnaast leveren we onze producten en speltmix bruin aan Puur in Heerde
(Bonenburgerlaan 20). Ook wordt geleverd aan Olijfje in het hartje van Epe aan de Scheuterstraat 6.
Ook zul je ons pannenkoekenmeel vinden in hun kerstpakket.
Voor deze leveringen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.

www.molenwerklust.nl en www.oene-info.nl
We zijn blij dat we een sponsor hebben gevonden voor het financieren van onze website
www.molenwerklust.nl. Het is Eva Houtjes van het bedrijf Eye-T uit Heerde.
De website van de molen is ook te vinden op www.oene-info.nl. De informatie die u ziet op de website
wordt door Johan Brendeke gevuld.

Molentaal door Kees, onze molenaar
Gedurende de tijd dat de windmolens in ons land
economisch een grote rol spelen en er nog geen
telefoons waren kon men vooral aan
korenmolens zien of er gemalen werd of dat er
speciale gebeurtenissen waren.
Wanneer de molen volop draaide begreep
iedereen dat men er voor malen terecht kon.
korte rust

lange rust

Zodra de molen stilstond (anders dan voor
zwichten=zeil minderen of voor zeilen bijzetten of
kruien) kon men al gauw ‘aflezen’ of de molen
voor “korte rust” (bv ’s avonds / ’s nachts)
stilstond- het wiekenkruis stond dan aan de
voorzijde van de wieken gezien als een
‘plusteken’.
Voor “lange rust” zag men aan de voorzijde v.d.
wieken een X (bij reparaties bijv.)

vreugdestand

Rouwstand

Nog steeds voorkomende standen zijn: “in de
vreugd” -aan de voorzijde d.w.z. men ziet eerst
de wieken en dan pas het molenlijf. – staat de
onderste wiek dan iets naar links, maar niet zo
dat men de letter X ziet.

“In de rouw” staat de onderste wiek “gaand”. De vreugd en de rouw liggen net als in het leven erg
dicht bij elkaar. De “werklust” stond dit jaar enkele malen in de vreugd vanwege het huwelijk van de
dochter van Roel Riphagen en vanwege behaalde HAVO en VMBO diploma’s van mijn kleinzoons,
later in rouw (vanwege het overlijden van mijn moeder, een molenaarsdochter elders). Soms zijn de
standen moeilijk te zien, vooral als de wieken in minder voorkomende richtingen staan (bv. Noord of
Oost) of in de schemering resp. ’t donker. Uiteraard geldt: de vreugde of de rouw is voor inwoners van
Oene. Dat de molen niet veel meer zo’n stand vertoont kan komen doordat de Molenstichting uiteraard
niet alles weet, of omdat men (zeer weinig voorkomend) dit niet aan de molen wil “aflezen”.

Tot slot
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter
Hans Stakenburg 06-51905007.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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